
Schriftelijke vragen ex Art. 38 RvO 

Aan: College van B&W van Groningen 
Betreft: afsluiten stopcontacten station HS om daklozen te weren 
Datum: 12 maart 2019 

Geacht College, 

Onlangs werd bekend dat de NS de stopcontacten in de stationshal van Groningen HS 
heeft afgesloten om zo 'daklozen (te) ontmoedigen te bivakkeren in de hal.' (Bron: 
NOS1). De stopcontacten zijn volgens de NS namelijk niet bedoeld voor particulier 
gebruik, maar de NS-woordvoerder geeft ook aan dat 's morgens vroeg 'een groep 
daklozen voor de deur stond te trappelen om de stopcontacten te gebruiken. Voor 
onze collega' s geeft dat een onveilig gevoel.' (Bron: RTV Noord2) 

Stichting Straatwijs, een organisatie die zich voor dak- en thuislozen inzet, vindt de 
maatregel onwenselijk. Zij geeft aan 'dat stations comfortabele en gastvrije plekken 
moeten zijn. Maar dat geldt kennelijk niet voor iedereen.' (Bron: RTV Noord3) Ook 
maakt ze duidelijk dat stroom voor dak- en thuislozen erg belangrijk is, omdat ze op 
die manier hun mobieltje kunnen opladen en contact kunnen houden met familie, 
vrienden of hulpinstanties. 

Het bovenstaande is voor ons aanleiding voor de volgende vragen: 

1) Is het College bekend met eventuele (overlast)problematiek van dak- en thuislozen 
in de stationshal? En zo ja, is de rapportage van deze overlast door de NS gedaan of 
vanuit andere bronnen?  

2) Als het College bekend is met deze problematiek, kan ze dan meer vertellen over de 
aard en omvang ervan? 

3) Is het College met ons eens dat deze kwetsbare groep Groningers zich ook welkom 
moet kunnen voelen op een plek met een sterk openbaar karakter zoals de 
stationshal? Zo nee, waarom niet? 

4) Is het College bereid met de NS in gesprek te gaan over de rol en toegankelijkheid 
van de stationshal voor alle Groningers? Zo nee, waarom niet? 

5) Is het College bereid zelf voorzieningen voor dak- en thuislozen ter beschikking te 
stellen (of bestaande voorzieningen aan te passen) waarbij zonder voorwaarden en in 
ruime openingstijden beschutting en bijvoorbeeld opladen van elektronica mogelijk 
zijn? 

Alvast dank voor uw reactie! 

Nick Nieuwenhuijsen (GroenLinks) 
 

                                                           
1 Link: https://nos.nl/artikel/2275660-ns-sluit-stopcontacten-stationshal-groningen-af-om-daklozen-te-
weren.html 
2 Link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/205951/NS-is-daklozen-zat-stopcontacten-Hoofdstation-afgesloten 
3 Ibidem 
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